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به نام خداوند جان و خرد
در تاریخ زبانهای ایرانی ،دورۀ زبانهای ایرانی میانه مرحلۀ انتقال و حلقۀ رابطی است
که زبانهای ایرانی باستان را به زبانهای کنونی ایرانی پیوند میدهد .تردیدی نیس کته
شناخ این مرحله ،فهم درس تری را از تاریخ ،ادیان ،هنر ،زبان و ادبیات این مترز و بتو
فراهم آورده ،همچنین کمک میکند که پیشینۀ بسیاری از سنّ هتای ادبتی شتور و اد
فارسی را بهتر درک کنیم ،سنّ هایی که ریشه در تاریخ و فرهنگ هتااران ستا ۀ متا دارد
که از مرحلۀ دورۀ میانته ذت ر کترده و در آ تار حماستی ،نتایی و تولیمتی ادبیتات دورۀ
اسالمی ایران جامه نو کرده اس  .سمینار بینا مللی زبانهای ایرانی میانه دومتین ذتامی
اس که ذروه پژوهشی فرهنگ و زبانهای باستتانی پژوهشتۀدۀ فرهنتگ استال و ایتران
دانشگاه شهید باهنر کرمان برداشته اس تا فرصتی فتراهم کنتد استتادان و پژوهشتگران
دیدذاههای خود را در بارۀ فرهنگ ،اد و زبان دورۀ مهمّ تاریخی میانۀ ایران عرضه کنند.
به خود متیبتا یم کته توانستتهایتم پژوهشتگران برجستتهای را در عرصتۀ ایرانشناستی از
دانشگاههای بر ین ،ذوتۀ فرانۀفورت ،ندن و بوردو پاریس در کنار تودادی از پژوهشتگران
صاحبنظر ایرانی ذرد هم آوریم تا آخرین دستاوردهای علمتی ختود را در شتهر تتاریخی
کرمان مطرح کرده و در مورض نقد و ارزیابی قرار دهند.
برآنیم که در زمان برذااری این سمینار از همّ واالی بانی تأسیس پژوهشۀدۀ فرهنگ
اسال و ایران ،آقای دکتر شاهرخ وفاداری کرمانی ،که برنامههایی چنین حاصل دهت
بایسته و ستودنی ایشان اس  ،قدردانی کنیم .همۀاران ،دانشجویان و دوستان بستیاری
ما را همراهی و یاری کردهاند که مجال سپاسگااری از همۀ آنان در این مختصر نیس ،
امّا بایسته اس از طف و عنای آقای دکتر طاهر ،رئیس دانشگاه ،آقتای دکتتر نظتا -
آبادی ،مواون پژوهشی ،خانم دکتر احتشتا زاده موتاون ستابپ پژوهشتی ،آقتای دکتتر
بصیری ،مواون فرهنگی ،آقای دکتر قنبرپور ،مدیر کل حتوزۀ پژوهشتیو و از همۀتاران
ذرامی خانم تورانی و خانم عر نژاد سپاسگااری شود.

رئیس سمینار :دکتر محمدرضا صرفی
دبیر علمی :دکتر عباس آذرانداز
دبیر اجرایی :دکتر معصومه باقری حسنکیاده
دبیر امور بینالملل :دکتر علی اصغر مقصودی

کمیتۀ علمی (بر اساس ترتیب الفبا):
دکتر عباس آذرانداز ،دکتر داریوش اکبرزاده ،دکتر موصتومه بتاقری ،دکتتر کتار و
چرتی ،دکتر حمیدرضا دا وند ،دکتر حسن رضایی باغبیدی ،دکتر زهره زرشتناس،
دکتر محمدرضا صرفی ،دکتر سا ومه المتی ،دکتتر آ برتتو کتانترا ،دکتتر فرزانته
ذشتاسب ،دکتر کلودین ذوتیه ،دکتر کتایون ماداپور ،دکتر موستی محمتودزهی،
دکتر علی اصغر مقصودی ،دکتر چنگیا موالیی ،دکتر ا موت هینتاه

محل برگزاری
پژوهشۀدۀ فرهنگ اسال و ایران ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
isil2.uk.ac.ir
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نشانههایی از ادبیات مزدیسنی در سرودهای
مانوی نریسفیزد
دکتر عباس آذرانداز
دکتر معصومه باقری

1

2

مانویان ایرانی در سرودهایی که به دو زبان پارتی و فارسی میانته سترودهانتد ،از
دو سنّ متفاوت پیروی کردهاند .در سرودهای مربتو بته ذریتو زنتده و جتان
محبتتوس در تتتن آدمتتی ،از جملتته ستترودنامههتتای روایتتی بلنتتد هویتتدذمان و
انگدروشنان که مضمون عرفانی دارند ،متأ ّر از سنّ ادبتی ذنوستیانتد و روش
سرایندذان در تصویر کردن مفاهیم عرفانی استفاده از تمثیل ،استواره و تشتبیه
اس  ،اما در سرودهایی که در ستتای ایادانتی چتون پتدر بارذتی ،مهریتاد و
نریسهیاد اس  ،رنگ حماسی بر سبک آنها لبه دارد که از ستنّ هتای ادبتی و
حماسی ایران باستان تأ یر ذرفتهاند .نریستفیتاد پتارتی کته در فارستی میانته
نریسهایاد نامیده میشود ،از ایادان آفترین ستو در کتی متانی است کته
سرودهای ستایشی بسیاری خطتا بته او در میتان دست نوشتتههتای متانوی
 .1عضو پژوهشۀدۀ فرهنگ اسال و ایران ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -2استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

abbasazarandaz@yahoo.com
hmahroo@yahoo.com
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مۀشوف در تُرفان چین بر جای مانتده است  .ایتن قطوتات ا لتب در مجموعتۀ
دس نویسهای تُرفان در بر ین نگهداری میشود .چند قطوته از ایتن مجموعته
که با شناسۀ  M 32 ،M 39 ،M 77 ،M 67و  M 5260فهرس شتدهانتد،
در این ذفتار از نظر ادبی نقد و بررسی و پیشینۀ فرهنگی و ادبی آن نشان داده
میشود .این سرودها که به سرودهای نریسفیادی شناخته میشتوند ،متتأ ر از
سنّ های فرهنگی و ادبی ایراناند ،صفات داده شده به نریسفیاد ،خویشۀاری-
های او ،مفاهیم و تصویرهای به کاررفته در آنها و به طور کلّی ،سبک بیان شاعر
تح تأ یر اوستا ،یش ها ،بویژه مهریش قرار دارد.

کلیدواژهها :سرودهای مانوی ،نریسفیاد ،یش ها ،مهریش .
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بررسی چند واژه در تاریخ بیهقی
فاطمه جهانپور

متون ادبی  -تاریخی قرون نخستین اسالمی کته بته زبتان فارستی نتو نوشتته
شدهاند ،ذنجینۀ ذرانبهایی از واژذان و غات فارسی میانته است کته علیتر م
ذسترش زبان عربی و ذرای و میل ایرانیان به آمتوختن و پترداختن بته ایتن
زبان ،همچنان در ذوی و نوشتار ایشان به کار رفته و بته حیتات ختود ادامته
داده اس  .این واژذان ،ذاه در شۀل کهن خود و با همان مونا و ذاه بتا انتدکی
تحول در آوا و تغییر در مونا ،مورد استفاده قرار ذرفتته و ذویتای زنتده و پویتا
بودن زبان فارستی در ایتن دوران است  .ایتن مقا ته متیکوشتد بتا بررستی و
ریشهیابی چند واژۀ به کار رفته در تاریخ بیهقی ،سنّ کاربرد این واژذان کهن
فارسی میانه توسط نویسندذان قرون نخستین اسالمی را نشان دهد.

کلیدواژهها :تاریخ بیهقی ،واژذان فارستی میانته ،ستپاس داشتتن ،بته دانت
کردن ،عرض کردن.
 -1دانشگاه فردوسی مشهد fjahanpour@gmail.com
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برخی ابعاد مطالعۀ سنّت زردشتی
در ایران پس از اسالم
دکتر حمیدرضا دالوند

1

بی ذمان اصطالح "سنّ زردشتی" چنان مبهم و پر مسئله اس که بته دشتواری
میتوان برای آن توریفی روشن ،جامع و مانع به دس داد .به نتدرت دو پژوهشتگر
یاف میشود که بر سر قلمرو زمانی ،مۀانی و موضتوعی آن تفتاهم داشتته باشتند.
ا بته این دشواریها ویژه همین اصطالح نیس و بلۀه در هر حوزهای از دانت کته
باشیم ،چنین مشۀالتی از مفهو "سنّ " ریشه میذیرند .مفهومی کته همتواره در
میان پژوهشگران علو اجتماعی ،تاریخ ،سیاس و فلسفه موضوع بحث بوده است .
ذ شته از همۀ این دیدذاهها ،نقدها و بار مونایی متنوعی که در باف های مختلتف
بر واژۀ سنّ حمل شده اس  ،هنوز قابلیّت آن را دارد کته در ترکیتب بتا مفهتو
"زردشتی" ،اصطالحی برای توصیف ذسترۀ وسیوی از فراز و فرودهای دینی و نیتا
دذرذونیهای مختلف جاموۀ زردشتی پدید آورد و همۀ آنها را به ذونهای مونتادار
در یک قا جای دهد.
شاید برای مطا وۀ چنین ذسترۀ وسیوی ،توریف دقیپ آن چنتدان کارآمتد نباشتدو
زیرا قابلیّ آن در همین ابهامات نهفته اس  .با این حال ،الز اس تا کوش شود
 -1عضو هیأت علمی پژوهشگاه علو انسانی و مطا وات فرهنگی zurvandad@yahoo.de
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که دس کم خطو کلّتی آن روشتن ذتردد و ابوتاد و ارکتان اصتلی حتوزۀ ست ّن
زردشتی مشخّص شود :تاریخ و تحوالت تاریخی جاموۀ زردشتتی ،چگتونگی شتۀل
ذیری وضویّ فولی آن ،ا گوی مهتاجرت جاموتۀ زردشتتی درون مرزهتای ایتران،
ذوی شناسی ،حلقههای هیربدستانی و ختانوادههتای بتار  ،بازشناستی متتون،
بهابخشی به تفسیر دینی موطوف به زمتان ،ختوان هتای دینتی مختلتف ،احیتای
میراث فۀری برجای مانده از سنّ یادشده و  ،....همه و همه ابواد موضتوعی ستنّ
زردشتی در روزذار اسالمی هستند که در کنار هتم تصتویری روشتن و مونتادار از
سرذ ش کی زردشتی به دست خواهنتد داد و حتتی ا گتویی فتراهم خواهنتد
ساخ که دقیپتر بتوان ذ شتۀ دور تاریخ تحوالت این کی کهن را مطا وه کرد.
ذفتار پی رو بر آن اس به شرح و مورّفی ابواد یادشده بپتردازد و خطتو کلّتی
سنّ مورد بحث را پر رنگتر سازد.

کلید واژه ها :ایران پس از اسال  ،زردشتیان ،تاریخ ،سن زردشتی.
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زبان همدلی
دکتر محمدرضا صرفی

1

زبان ،به عنوان پیچیده ترین پدیدۀ مربو به حیات انسان ،جلوهها و شۀلهتای
بسیار متنوّعی دارد .آنچه به بیان در میآیتد و در قا تب کلمتات ریختته متی-
شود،جنبهای از زبان اس که ظاهر کنندۀ اندیشههای درونی و ذهنتی انستان-
هاس  .از این دو جنبۀ زبان در متون مختلف ادبی ،فلسفی و کالمی با نا هتای
ذوناذونی یاد شده اس  .ذاه از آن به زبان و کال فظی و مُظهِر و کال و زبتان
نفسی و مُضمِر یاد شده اس  .در یونان باستان توابیر وذوس بتاطنی و وذتوس
ظاهری را برای تفۀیک این دو به کار برده اند .در آ تار ادبتی و فلستفی بته جتا
مانده از فارسی میانه ،بر مبنای بین فلسفی بسیار ارزشتمند ختود ،بترای هتر
پدیدۀ ذیتیانه ،از جمله زبان ،جلوهای مینوی و باطنی در نظر میذرفتنتد .ایتن
جنبۀ باطنی زبان ،محدود به هیچ یک از زبانهای شتناخته شتده و متتداول در
میان ملّ ها نیس و بلۀه به منا ۀ یۀی از اشتراکات ذاتی و فطری انسانهاست
که سبب میشود مرد کشورهای مختلف با زبانهای ظاهری متفتاوت ،بتواننتد
اندیشههای خود را از طریپ ترجمه به یۀدیگر منتقل نمایند و علی ر م تفاوت-
های ظاهری ،موفّپ به تفاهم با دیگران شتوند .موالنتا از ایتن جنبته از زبتان بتا
 -1استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو پژوهشۀدۀ فرهنگ اسال و ایران
m_sarfi@yahoo.com
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عبارت "زبان همد ی" یاد کرده اس  .فالسفه و متۀلّمین موتقدند زبان فظتی
یا همان زبان بیرونی ،ذفتاری و زبان قال) مبتنی بر زبان یا کال نفسی درونی،
باطنی ،اندیشه و فۀر) است  .در ایتن ذفتتار بتا روش تحلیتل محتتوای کیفتی،
ویژذیها ،ارزش ،نق و اهمّیّ این زبان در حیات اجتماعی و ذفتگوی انسان-
ها ،با فرهنگهای متفاوت و زبانهای ظاهری مختلف ،بررسی شده اس .

کلیدواژهها :زبان ،کال نفسی ،کال فظی ،وذوس.

 / 12دومین سمینار بینا مللی زبانهای ایرانی

رده شناسی زبانهای ایرانی:
دیدگاههای سنّتی ،دست آوردهای نوین
دکتر سالومه غالمی

6

یۀی از موضوعات مهم در شاخۀ زبان شناسی تاریخی ،رده بندی زبانهای ایرانی
اس  .از زمانی که تدسۀو در سال  1921ا گوی درخ زبانهای ایرانی را مطترح
کرد تا به امروز ،تئوریهای ذوناذونی برای بهبود این ا گو مطرح شده اس و و تی
تا به امروز تغییرات اساستی چنتدانی در ایتن نظریّته صتورت نگرفتته است  .از
مهمترین تالشهایی که در این راستا پس از تدسۀو انجا ذرفته اس  ،می تتوان
به پژوهشهای آندریاس ،نتا ،مۀنای ،ویندفور ،پاول ،کورن ،ذیپترت و  ...اشتاره
کرد .و ی مهمترین و اساسی ترین انتقادات به شیوۀ سنّتی رده بندی زبانهتای
ایرانی در سال  2116توسط آذنس کورن مطرح شد.
هدف این ذفتار ،ارائۀ تئوریهای سنّتی در زمینۀ رده بندی زبانهای ایرانی و نقتد
آنها و همچنین ،بررسی دستاوردهای نتوین بتا تمرکتا بتر دیتدذاه زبانشناستی
تاریخی خواهد بود .در این سخنرانی ا گوهای جدید برای درک بهتری از روابتط
زبانهای ایرانی با یۀدیگر ارائه خواهد شد و کوش می شود کته اصتو ی جدیتد

 -1استاد و پژوهشگر زبان شناسی تطبیقی تجربی) دانشگاه فرانۀفورت
Gholami@em.uni-frankfurt.de
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برای رده بندی زبانهای ایرانی و طبقه بندی ذویشتها و زبانهتای ایرانتی مورفتی
شود.
رویۀرد پژوهشی در ایتن تحقیتپ رویۀتردی تتاریخی است و بنتابراین ،تحتول
تاریخی زبانهای ایرانی از دورۀ باستان به میانته و از دورۀ میانته بته دورۀ جدیتد
مورد توجّه قرار می ذیرد .در این میان تمرکا خاصی بر روی برخی از زبانهتای
ایرانی صورت خواهد ذرف  ،که نق مهمّی در طبقه بندی زبانهای ایرانی ایفتا
می کنندو مانند بلخی ،فارسی میانته و پتارتی از دورۀ میانته) و زازاکتی و دری
زرتشتی از دورۀ جدید).
کلید واژهها :ردهشناسی ،زبانشناسی تاریخی ،دورۀ باستان ،دورۀ میانه ،دورۀ
جدید ،بلخی ،فارسی میانه ،پارتی ،زازاکی ،دری زرتشتی ،مرزهای همگویی.
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دربارۀ کتابی که به نام «دساتیر» در دست داریم
دکتر فرزانه گشتاسب

1

کتابی که اکنون به نا «دساتیر» در دس داریم ،کتابی اس که مالکاووس در
سفر خود به ایران در سال  ، 1778آن را در اصفهان یاف و به هند برد .پتی
از آن که این کتا پیدا شود ،پژوهشگران به واسطۀ کتتا دبستتان مت اهب از
کتابی به نا دستاتیر آذتاهی داشتتند .پتس از انتشتار دستاتیر ،پژوهشتگران و
مستشرقان به د یل زبان ساختگی و جولی که در این کتا به کار رفته بود ،آن
را کنار ذ اشتند ،اما ادیبان و شاعران و فرهنگنویسان و مورّخان فارسی زبتان،
از مطا ب آن و واژههای دساتیری در نوشتههای خود استفاده کردند .این مقا ته
در جستجوی پاسخ این سوال اس که آیا دستاتیری کته متا در دست داریتم،
همان دساتیر آسمانی اس که آذرکیوانیان در کتا های خود از آن یاد کردهاند
و آن را ا هامات خداوند بر متهآبتاد و دیگتر پیتامبرانِ پتس از او متیداننتد در
نوشتههای آذرکیوانیان به کتا دساتیر با ترجمه و تفسیرِ ساسان پنجم اشارات
بسیاری شده و مطا بی از آن نقل شده اس  .بررسیِ این شواهد نشان میدهتد
که کتابی که ما در دس داریم ،نمیتواند همان دساتیرِ ساسان پنجم باشد .این
 -1عضو هیأت علمی پژوهشگاه علو انسانی و مطا وات فرهنگی
goshtasbfarzaneh@gmail.com
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کتا احتماالً مجموعه ای اس از متونی که آذرکیوانیان به زبان فارسی نوشتته
یا ترجمه کرده بودند و پس از آذرکیوان ذردآوری و تتدوین شتده و ستپس ،در
همان دوره یا دورههای بود ،تما نوشتههای آن به زبانی جولی برذردانده شتده
اس .

کلید واژهها :دبستان م اهب ،دساتیر ،مال کاوس ،ساسان پنجم ،آذرکیوان.
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نقشِ فاعلیِ شاه گُشتاسب در متن «یادگارزریران»

براساس تحلیل کالم
دکتر موسی محمودزهی

1

هتتر مۀا متته ،متتتن یتتا نشتتانۀ زبتتانی قابلیّ ت تحلیتتل کالمتتی دارد .در تحلیتتل
کال ،کاربرد زبان مورد بررسی قرار میذیرد .در کاربرد زبان ،نق افراد شرک -
کننده ،زمان ،مۀان ،اباارهای پیوند دهندۀ کتال  ،نحتوۀ ارتبتا  ،و شتیوۀ بیتان
مطا ب صریح یا یر صریح بودن) در مۀا مه و یا متن مؤ ّرانتد .در ایتن مقا ته
نق فاعلی ذُشتاسب  -یۀی از شخصیّ های شتاخصِ – متتنِ یادذتار زریتران
یۀی از متون شناخته شدۀ ایرانی میانه) با روشی تحلیلی-توصیفی و با نگتاهی
صورتگرایانه بر اساس چهار اصل موروف پایول ذرایس شتامل کمّیّت  ،کیفیّت ،
ارتبتتا  ،حا تت  )quantity, quality, relation, mannerبتته عنتتوان اصتتول
همۀاری  )co-operation principlesدر پیشبرد کال مورد بررستی قترار متی-
ذیرد .نتایج ِ روند داستان نشان میدهد که بر اساس ایتن نقت  ،همیشته یتک
طرف قضیه شاه اس و طرف دیگر سایرافراد .به عالوه ،شاه در ا بِ موارد فاعل
سَببی اس و فقط دستور میدهد و دیگران ماننتد زَریتر ،جاماستب بیتدخ و
بَستور به عنوان فاعلی اصلی ایفای نق متیکننتد .هتر چنتد کته در متواردی
 -1دانشیار دانشگاه والی  ،ایرانشهرm.mahmoudzahi@gmail.com
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اشخاصی مانند زریر ،جاماسب بیدخ و بَستور نیا فاعل سببی میشتوند و بته
دیگران برای انجا ِ کارها دستور میدهند .موارد زیر میتوانند از فواید این مقا ه
محسو شوند :ا ف -ارائه مد ی نسبتاً قابتل قبتول بترای تحلیتل نقت فتاعلی
اشخاص شرک کننده در دیگر متون ایرانی میانه - ،کمک به ترجمۀ علمیتترِ
متن یادذار زریران ،ج -کمک به شناخ دقیپتر و ارزیابی اصا و یتا دست -
کاریشدذیِ متنِ یادذار زریران ،د -کمک به ارزیابیِ انسجا متن یادذار زریران
از نظر درونی و برونی.

کلیدواژهها :یادذار زریران ،تحلیل کال  ،نق

فاعلی .انسجا متن.

پیشنهادی در بارۀ تصحیح و قرائت دو واژه
از کارنامۀ اردشیر بابکان
دکتر چنگیز موالیی

1

 -1یۀی از نمودهای عینی و تظاهر مادی فرّۀ شاهی در کارنامۀ اردشیر بابۀتان،
تجلّی آن در قا ب حیوانی فربه و نیۀو اس که فظ دال بر آن در متن کارنامته
فصل  1بندهای  16-15 ،11و  )21-22به صورت جی ضبط شتده است  .در
بارۀ مونی واژه محققان تقریباً اتفاق نظر دارند و آن را «قوچ» مونی متیکننتدو
اما در قرائ آن همداستان نیستند .ا لب پژوهشگران به پیتروی از آنتیتا ،آن را
به صورت +اجی تصحیح کرده و  warragخواندهانتدو امتا ایتن فتظ در متتون
پهلوی و در متنهای فارسی در مونی «قوچ» استومال نشده اس  .در شاهنامۀ
فردوسی به هنگا ذکر اخبار اردشیر بابۀان در برابر آن فظ فارسی « ر » آمده
اس که به مونی «قوچ کوهی» اس و بنا بر این ،به نظر میرسد امالی مت کور
پهلوی نیا باید فظی به همین مونی باشد .با توجّه به موادل واژۀ مورد بحث در
شاهنامه و بر اساس شواهد و قراینی که در متن مقا ه ارائه خواهد شد ،احتمتال
میرود که واژۀ م کور با اسقا حرف ا که امری مومول در خط پهلتوی است ،
تصحیفی از +جای باشد .امالی پیشنهادی اخیر را میتوان  rangخوانتد و «بتا
 -1استاد دانشگاه تبریا

chmowlaee@tabrizu.ac.ir
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کوهی ،می کوهی» مونی کرد .واژۀ «رنگ» به همین مونی در متتون نظتم و
نثر فارسی ،بویژه در متون قرنهای چهار و پنجم هجری فراوان بته کتار رفتته
اس .
 -2امالی پهلوی جاغ را که در کارنامه فصل  9بنتد  )11در بیتان تجلّتی آذر
فرنبغ به شۀل پرنده ،استومال شده است  ،مصتحّحان و ذاارنتدذان کارنامته ،و
اخیراً فرانتس ذرنه در متن ویراستۀ خود  xrōsخواندهاند .این قرائ ذر چه یر
ممۀن نیس  ،اما چندان متناسب با امالی واژه بته نظتر نمتی رستد .واژه را بته
سهو میتوان ʾlwhحرفنویسی کرد و  āluhخواند که به مونی «عقا » اس
و در فارسی نیا بته صتورت «آ ُته» بتاقی مانتده و از ایرانتی باستتان *-ardifya
«راس پرواز» ،اوستایی  ،-ərəzifiiaسنسۀری  )-ṛjipyáمشتپ شده اس .

کلیدواژهها :فرّۀ شاهی ،برّه ،قوچ ،ر  ،رنگ ،آذر فرنبغ ،خروس ،آ ُه.
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The Zoroastrian Long Liturgy in Sasanian Times
Prof. Alberto Cantera

1

Against an extended view, it has been shown in the last years that
the Zoroastrian long Liturgy is not a late product made up though the
addition of different texts composed for other purposes. On thre
contrary, the extant Avestan texts were composed for being used in
this ritual and, of course, at a time in which Avestan was still a living
language. There is since them a continued ritual tradition that keeps
celebrating a very similar ceremony with only slight changes already
in its actual or a very similar form. The Nērangestān in its two versions
(Avestan and Middle Persian) describes just two previous stages before
the versions attested in the manuscripts. In this contribution, I will
highlight the main differences between the Sassanian Long Liturgy as
described in the Nērangestān and our manuscripts.
Key words: Sasanian Times, Manuscripts, Zoroastrian Long Liturgy,
Avestan Texts, Nērangestān.

1 - Professor, Freie Universitӓt Berlin Alberto.Cantera@fu-berlin.de
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lead us to evoke the towers built in Iran near the daxma, notably in
Shams (Province of Yazd), where a fire had to be enlightened in the
first three days after the exposure of a corpse, the light from the fire
operating there as a substitute of the sun rays. In a comparative
viewpoint, we will discuss how the increasing importance given to the
theme of the exposure to the sun (parsi guj. Khoorshid nigirishn) in
the funerary practices of the Zoroastrians living in India, put this
theme at the core of a contemporary communitarian controversy: the
Parsi community in Mumbai, facing a major dysfunction of the
traditional daxma system for a few decades because of the disappearance
of vultures, has been divided about which solution to come to. Since
the recently completed construction of a prayer hall in the cremation
place located in the Worli area in Mumbai, more and more Parsis are
now opting for cremation, considering that the prayers for the dead
can be suitably performed there and that these prayers constitute the
most important part of their funerary ritual. Notwithstanding, an
important part of the Parsi community in Mumbai, mostly influenced
by the esoteric movement known as Ilm-e Khshnoom, established in
the beginning of the XXth century, still considers that the use of the
daxmasystem is the only correct funerary practice for the Zoroastrians,
on the basis of the assessment of a full synonymy between daxma and
exposure to the sun rays. In this perspective, the daxma is now
considered to be a sun-tower.
Key words: Zoroastrian funerary, Cremation Place, Daxma, Sun-tower.
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Daxma: from Cremation Place to Sun-tower
Prof. Claudine Gauthier

1

This communication aims to investigate one of the key concepts of
the Zoroastrian funerary practices, the daxma, from an anthropological
and comparative viewpoint, between Iran and India. It is well-known
that etymologically, the daxma originally refers to a place for the
cremation of the dead. In the Avestan corpus such a practice is
formally prohibited, while a major semantical ambivalence is revealed
from the uses of this word in this very same corpus: the daxma is
notably considered to be a place to demolish (V. 7, 50) as well as the
right site to look for - or to erect - in case of death (V. 8, 2).We will
firstly intend to give a short analysis of these ambivalences in the
Avestan corpus, whilst also taking in to consideration the Pahlavi
comments from the Vidêvdâd that inform us about the historical
development of the funerary practice of the exposure of the dead, that
is still strongly associated nowadays to the word daxma. Secondly, we
will focus on the Avestan injunction to expose the corpses with their
gaze facing the sun (V. 5, 13-14: huuarә.darәsîm), a detail that has
become, over time, strongly linked to the Zoroastrian funerary
practice to place them in a daxma. We will study then why it is so
important for the dead to face the sun, considering purity matters as
well as some symbolical representations, referring notably to the fate
of the soul in the hereafter, and how different socio-cultural
backgrounds have reinterpreted this injunction in history. This will
1 - Professor, Université de Bordeaux claudine.gauthier@u-bordeaux.fr
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On the Role of Patronage in the Transmission
of the Zoroastrian Texts
Prof. Almut Hintze

1

This talk explores the role of the laity in the transmission of the
Zoroastrian sacred texts and its significance for the survival of the
Avesta. Focusing on two of the oldest sponsors of whom we know,
one from Iran and one from India, it will be argued that the
engagement of the laity with the religious tradition, and the funding of
priests to copy manuscripts and travel between the communities of
Iran and India, proved vital for the continuity of the tradition.
Key words: Manuscripts, Zoroastrian Texts, Transmission, Patronage.

1 - Professor, SOAS, University of London ah69@soas.ac.uk
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New Persian Zoroastrian Manuscripts Case Study:
Zaradušt-nāmeh in the British Museum
Dr. Shima Jaafari Dehaghi

1

The language spoken after the Islamic conquest of Iran is traditionally
known as Early New Persian by many scholars. This language has
different varieties such as Jewish, Manichean, Christian and Zoroastrian.
There are some manuscripts written in New Persian Zoroastrian which
can be divided into 5 kinds from the view of their contents: translation and
exegesis of Avestan, Pahlavi and Pāzand texts, complete treaties, Rivāyāt,
historical and literary texts and moral treaties. Most of these texts are
written in Arabic script.
Zaraduštnāmeh, can be considered historical and it is the story of the
life of Zaratuštra. This manuscript kept in the British Museum is in verse
and written in Iran in the 13th century. The aim of the present work is to
introduce this manuscript and render some aspects of its paleography,
stylistic features, structure, layout, linguistic and philological features. In
addition, the important issue dealing with the original writer or the copyist
of this manuscript will be dealt with.
Key words: Manuscripts, Early New Persian, Zoroastrian, Zaraduštnāmeh,
British Museum

1 - Velayat University, Iranshahr shimajd@yahoo.com

The Research Center for Islamic and Iranian Culture, Shahid Bahonar University of Kerman

šyr” in Buddhist Sogdian texts
Prof. Zohreh zarshenas1
The word “šyr” meaning “good, well, excellent” (Gharib 1995:9403) has
occurred in all three groups of Sogdian texts, i.e. Manichean, Christian and
Buddhist Sogdian:
There are some forms and compounds of the word in Sogdian texts, or is
used in some combinations, such as:
1-Buddhist Sogdian texts:
2-šyr ‘k’ meaning “good, nice” (VJ.1343) .
3-Christian Sogdian texts:
šyr’kty’ meaning “good deed, pious action” (C2,61R23).
4-Manichean Sogdian texts :
šyr’nk’r’y meaning “pious” (Hen.Tales. 476.4).
In some Buddhist Sogdian texts the translators have used the word to
translate different Chinese words and especially Buddhist terms.
In this paper all the usages of the word and its Sanskrit or Chinese
equivalents are studied and compared in order to find out the exact meaning
and usage of the word šyr.
Key words: Sogdian Tets, Buddhist Texts, Tanslation, Šyr.

1

- Institute for Humanities and Cultural Studies zzarshenas@yahoo.com
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